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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η υλοποίηση των πολιτικών του µνηµονίου συνεχίζει να δοκιµάζει τα 
όρια και τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των 
ασθενέστερων τάξεων, των εργαζοµένων, των ανέργων, των συνταξιούχων. 

Η εµµονή της Κυβέρνησης στη σκληρή συνταγή της λιτότητας που 
υπαγορεύει η Τρόϊκα, η συρρίκνωση των µισθών µέσω της "εσωτερικής 
υποτίµησης", η αύξηση των φορολογικών βαρών για τα συνήθη υποζύγια και 
η απουσία οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξης διαµορφώνει συνθήκες 
παρατεταµένης ανεργίας για χιλιάδες νέους και εγκλωβίζει µεγάλα τµήµατα 
του πληθυσµού µεταξύ ανεργίας και φθηνής εργασίας. Ταυτόχρονα η µείωση 
των µισθών στο ∆ηµόσιο ( περικοπή 13ου και 14ου) αλλά και τον Ιδιωτικό 
Τοµέα (κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων) που διαµορφώνει ένα 
µισθολογικό "ντάµπινγκ" που αγγίζει πλέον, αν δεν ξεπερνάει, σε ορισµένες 
περιπτώσεις τα όρια της φτώχειας, δεδοµένης της σηµαντικής αύξησης του 
πληθωρισµού (σταθερά στο 5%) αλλά και διαφόρων βασικών κοινωνικών 
υπηρεσιών (τιµολόγια ∆ΕΚΟ, πρωτοφανείς αυξήσεις σε διόδια). 

 Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι που πρώτοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των 
πολιτικών του µνηµονίου, κατασυκοφαντήθηκαν και συνεχίζουν να 
βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνητικών, αλλά και κυρίαρχων κύκλων ως 
"µαύρα πρόβατα" της ελληνικής οικονοµίας, είναι σήµερα αντιµέτωποι µε νέα 
επιδροµή σε βάρος των ασφαλιστικών, µισθολογικών και εργασιακών τους 
δικαιωµάτων και µε νέο κύκλο ιδιωτικοποίησης "κοινωνικών υπηρεσιών" και 
φορέων. 

Ταυτόχρονα το φώς της δηµοσιότητας βλέπουν διαρκώς σενάρια για νέο 
"κούρεµα" των συντάξιµων αποδοχών, στο πεδίο της επικουρικής 
ασφάλισης αυτή τη φορά, διαµόρφωσης ενός νέου µισθολογίου που θα 
περικόπτει οριζόντια τις αποδοχές τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι 
στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, οι έκτακτοι  συνεχίζουν να ζουν στο καθεστώς της 
οµηρίας και των απολύσεων . 
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 Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. κατά τη σηµερινή συνεδρίασή της, σε πλήρη 
συνεννόηση και ευθυγράµµιση µε όλες τις Οµοσπονδίες του ∆ηµόσιου 
Τοµέα, αποφάσισε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών 
κινητοποιήσεων: 

 
•  Συµµετοχή των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο στο συλλαλητήριο 

που θα πραγµατοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου στις 6 το 
απόγευµα στα Προπύλαια ενάντια στις επιλογές της 
Κυβέρνησης που διαλύουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, 
καταργούν τις Συλλογικές Συµβάσεις και τους κανονισµούς 
εργασίας των εργαζοµένων στα ΜΜΜ και επιβαρύνουν τους 
πολίτες µε νέες αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων. 

 
• 4ωρη στάση εργασίας  (8.30 π.µ. - 12.30 µ.µ) την Πέµπτη 20 

Ιανουαρίου 2011 συµπαραστεκόµενη  στους συµβασιούχους 
και στο συλλαλητήριο που οργανώνουν την ίδια ηµέρα έξω από 
τον Άρειο Πάγο. 

  
• Συλλαλητήριο κατά της Ακρίβειας (αυξήσεις σε εισιτήρια, 

διόδια, είδη πρώτης ανάγκης) την Πέµπτη 27 Ιανουαρίου 2011. 
  

• Πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την 
Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την 
ενιαία αγωνιστική κινητοποίηση και µε τα Συνδικάτα του 
Ιδιωτικού Τοµέα.   

 

 

  

 Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

 

  


